
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub 
wystawców. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. 

Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 53 945,33 -0,1%

WIG zam. 54 343,35 0,6%

obrót (tys. PLN) 493 739,00 -28,7%

WIG 20 otw. 2 470,50 -1,1%

WIG 20 zam. 2 489,77 -0,3%

FW20 otw. 2 468,00 -0,4%

FW20 zam. 2 479,00 0,0%

mWIG40 otw. 3 556,52 -0,2%

mWIG40 zam. 3 596,04 0,9%

Największe wzrosty kurs zmiana

DSS 0,63 23,5%

AGROWILL 1,03 14,4%

INTERBUD 1,04 7,2%

IDEATFI 0,33 6,4%

PAMAPOL 1,70 6,2%

Największe spadki kurs zmiana

SADOVAYA 0,07 -91,1%

CASHFLOW 0,39 -27,8%

TELEPOLSKA 1,61 -10,6%

STARHEDGE 0,27 -6,9%

NEWWORLDR 0,14 -6,7%

Najwyższe obroty kurs obrót

KGHM 130,55 105 602,00

PZU 473,00 103 840,00

PKOBP 39,80 64 451,00

BZWBK 396,00 34 523,00

PGE 21,85 32 727,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 18 675,80 -0,1%

RTS 1 194,73 -1,5%

PX50 990,80 -0,7%

DJIA 17 031,14 0,3%

NASDAQ 4 518,90 -1,1%

S&P 500 1 984,13 -0,1%

DAX XETRA 9 659,63 0,1%

FTSE 6 804,21 0,0%

CAC 4 428,63 -0,3%

NIKKEI 15 914,59 -0,2%

HANG SENG 24 352,96 0,0%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 2,37 -0,4%

EUR/PLN 4,20 -0,1%

USD/PLN 3,25 0,1%

EUR/USD 1,29 -0,2%

miedź (USD/t) 6 838,00 0,0%

miedź (PLN/t) 22 202,30 0,1%

ropa Brent (USD/bbl) 96,54 0,1%

Wtorek
16.09.2014

Najważniejsze informacje: 

WIG20 - W piątek po sesji kwartalna rewizja indeksów – brak zmian w WIG20  

Rząd - Prezydent desygnował Ewę Kopacz na premiera 

Alior Bank - Sprzedaż akcji banku przez Carlo Tassara do końca czerwca ’16 - KNF 

GTC - GTC chce wyemitować do 140 mln nowych akcji, środki przeznaczy na akwizycje 

PZU - PZU przejął Link4 

PKN Orlen - Postój instalacji Olefin II 

Sektor wydobywczy - Ukraiński DTEK rozważa możliwość importu węgla z Polski  

Sektor wydobywczy - Zerwane konsultacje ws. planu naprawczego KW 

Sektor energetyczny - Trzeba urynkowić obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE 

Sektor energetyczny - CAPEX firm energetycznych do '20 114 mld PLN - Fitch 

Energetyka, wydobycie - Nie ma poparcia dla łączenia kopalń z firmami energetycznymi 

Sektor paliwowy - Gaz-System chce w ciągu 9 lat zbudować nowe łączniki 

Sektor paliwowy - Nie ma zagrożeń dla systemu gazowego Polski - Piechociński 

Sektor paliwowy - Konsumpcja paliw w I-VII bez zmian r/r, na poziomie 12,8 mld m3 

PIR - PIR powinien zostać dokapitalizowany w 2015 r. 

Asseco Poland - KZK GOP nałożył na Asseco karę za opóźnienie przy ŚKUP 

Synthos - Spółka chce pozyskać finansowanie na rynkach międzynarodowych  

Famur - Sprzedaż na rynki pozaeuropejskie strategicznym kierunkiem rozwoju Famuru 
 

Wydarzenia dnia: 

PKO BP - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div) 
 

Nadchodzące wydarzenia: 

PZU - Dzień ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy za 2013 r. (17 września) 

PKO BP - Dzień ustalenia prawa do 0,75 PLN dywidendy na akcję (18 września) 

W pierwszej połowie sierpnia MNI zniżko-
wało na dolne ograniczenie kilkumiesięcz-
nego kanału horyzontalno-spadkowego.  
Po kilkutygodniowej konsolidacji kurs od-
bił się od niego, sugerując na najbliższych 
sesjach wzrost w kierunku górnego ograni-
czenia kanału w okolicach 1,70 zł. Jego 
pokonanie otworzyłoby jednak drogę dla 
znacznie silniejszego ruchu do 1,86 zł, a 
nawet pod 2,00 zł. 

Wykres dnia: MNI 

MNI: sygnał kupna 
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WIG20  W piątek po sesji kwartalna rewizja indeksów – brak zmian w WIG20  

 W piątek po sesji odbędzie się kwartalna rewizja indeksów. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie zajdą żadne 
zmiany w składzie indeksu WIG20.  

 

Rząd Prezydent desygnował Ewę Kopacz na premiera 

 Prezydent desygnował Ewę Kopacz na premiera. 

 

Alior Bank Sprzedaż akcji banku przez Carlo Tassara do końca czerwca ’16 - KNF 

 Komisja Nadzoru Finansowego wydłużyła termin sprzedaży akcji Alior Banku przez Carlo Tassara do 30 czerw-
ca 2016 r. W tym okresie stan posiadania akcji banku przez Carlo Tassara nie może być niższy niż 25%.  

 Z jednej strony decyzja zmniejsza prawdopodobieństwo sprzedaży pakietu akcji „przez rynek”, z drugiej 
sugeruje, że nie należy się spodziewać zainteresowania inwestora branżowego w najbliższym czasie. (J. 
Szortyka) 

 

GTC GTC chce wyemitować do 140 mln nowych akcji, środki przeznaczy na akwizycje 

 NWZ GTC zwołane na 13 października zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emi-
sji do 140 mln akcji serii K z prawem poboru. Dniem prawa poboru miałby być 16 grudnia 2014 r. Akcjonariu-
szom spółki posiadającym akcje GTC na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru akcji 
serii K, przy czym za każdą jedną akcję spółki akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Jeśli walne 
GTC wyrazi 13 października zgodę na emisję akcji, spółka będzie chciała ją przeprowadzić na przełomie tego i 
przyszłego roku. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na przejęcia - poinformował Thomas Kurz-
mann, prezes spółki. Prezes dodał, że dostrzega możliwości przejęć, które mogą przełożyć się na szybki roz-
wój GTC, jednak aby z nich skorzystać niezbędne jest pozyskanie kapitału przez spółkę. GTC poinformowało, 
że w ostatnim czasie dokonało selekcji potencjalnych celów inwestycyjnych, które spełniają kryteria spółki. 
GTC zamierza inwestować w nieruchomości generujące przychody z najmu oraz posiadające potencjał dalsze-
go wzrostu wartości. Aktywa wytypowane do potencjalnego przejęcia znajdują się w Polsce oraz stolicach 
państw regionu CEE i SEE. Spółka planuje skupić się na przejęciach aktywów z sektorów nieruchomości biuro-
wych oraz handlowych. (S. Ozga) 

 

PZU PZU przejął Link4 

 PZU podpisał w poniedziałek umowę nabycia akcji spółki Link4. (J. Szortyka) 

 
PKN Orlen Postój instalacji Olefin II 

 Trwa planowany postój technologiczny Wytwórni Olefin II, podstawowej instalacji kompleksu petrochemicz-
nego w zakładzie produkcyjnym w Płocku. Planowane przywrócenie instalacji do ruchu ma nastąpić w dniach 
27-29 września. (M. Kalwasińska) 

 

Sektor wydobywczy  Ukraiński DTEK rozważa możliwość importu węgla z Polski - Bloomberg 

 DTEK, ukraińska spółka działająca w sektorach wydobywczym i energetycznym, rozważa możliwość importu 
węgla z Polski - podał Bloomberg. (A. Iwański) 

 

Sektor wydobywczy Zerwane konsultacje ws. planu naprawczego KW 

 Jak uznali związkowcy - konsultacje dotyczące planu naprawczego Kompanii Węglowej na lata 2014-20 zosta-
ły jednostronnie zerwane przez pracodawcę. Związkowcy zarzucają zarządowi, że ciągle zmienia treść planu i 
wbrew ich opinii chce sprzedać kilka kopalń Węglokoksowi. Prezes KW Mirosław Taras ostrzegł, że bez wpro-
wadzenia planu w życie spółka w najbliższym czasie upadnie. Według Tarasa, wdrożenie programu jest w 
stanie uratować spółkę na najbliższe dwa lata. Zarząd KW spodziewa się, że w tym czasie ceny węgla wzrosną, 
tak by spółka odzyskała płynność finansową i zapewniła sobie stabilność. (A. Iwański) 

Najważniejsze informacje 
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Sektor energetyczny Trzeba urynkowić obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE 

 Podczas poniedziałkowego wysłuchania publicznego odnośnie projektu ustawy o odnawialnych źródłach 
energii Marek Kulesa przedstawiciel Towarzystwa Obrotu Energią, zwrócił uwagę konieczność urynkowienia 
obowiązku zakupu energii elektrycznej od wytwórców energii z OZE. (S. Ozga) 

 

Sektor energetyczny CAPEX firm energetycznych do '20 114 mld PLN - Fitch 

 Agencja ratingowa Fitch szacuje wydatki inwestycyjne Enei, Energi, PGE i Tauronu do 2020 roku na poziomie 
114 mld PLN, z czego około 50 mld PLN będzie musiało być sfinansowane emisjami obligacji i kredytami ban-
kowymi - poinformował Mirosław Dudziński, dyrektor w Fitch Polska. Dudziński zaznaczył, że szacowana 
przez Fitch kwotowa wydatków na inwestycje nie obejmuje finansowania budowy elektrowni jądrowej. (S. 
Ozga) 

 

Sektor energetyczny, Energetyka i rząd nie są skłonni popierać łączenia kopalń z firmami energetycznymi 

sektor wydobywczy Po stronie energetyki i rządu nie ma skłonności do realizacji scenariusza zakładającego konsolidację części 
kopalń z grupami energetycznymi - poinformował Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. 

 

Sektor paliwowy Gaz-System chce w ciągu 9 lat zbudować nowe łączniki, które całkowicie uniezależnią nas od importu su-
rowca z Rosji 

 „Rzeczpospolita” poinformowała, że Gaz-System chce w ciągu najbliższych 9 lat zbudować nowe łączniki, 
dzięki którym możliwe będzie całkowite uniezależnienie od importu surowca z Rosji. Jeśli plan się powiedzie, 
Polska zyska możliwość sprowadzenia nawet 30 mld m3 dodatkowych ilości gazu rocznie, czyli prawie dwa 
razy więcej niż wynosi obecne zapotrzebowanie. (M. Kalwasińska) 

 

Sektor paliwowy Nie ma zagrożeń dla systemu gazowego Polski - Piechociński 

 Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński poinformował, że nie ma zagrożeń dla systemu gazo-
wego Polski, a dostawy gazu do odbiorców w Polsce realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. 
(M. Kalwasińska) 

 

Sektor paliwowy Konsumpcja paliw w I-VII bez zmian r/r, na poziomie 12,8 mld m3 

 Konsumpcja paliw w okresie styczeń-lipiec w ujęciu rocznym nie zmieniła się i wyniosła 12,8 mld m3, zaś w 
samym lipcu wyniosła 2,0 mln m3, co oznacza, że r/r spadła o 2,0% - wynika z danych Polskiej Organizacji 
Przemysłu i Handlu Naftowego. (M. Kalwasińska) 

 

PIR PIR powinien zostać dokapitalizowany w 2015 r. - MSP  

 W 2015 roku PIR powinien zostać dokapitalizowany, w tym roku nie ma już w planach zwiększania kapitałów 
spółki - powiedział PAP wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk. MSP oczekuje, że PIR będzie brał udział w 
projektach o łącznej wartości 10 mld PLN, przy czym zaangażowanie PIR, jako udziałowca mniejszościowego, 
będzie znacznie mniejsze - dodał Kowalczyk. 

 

Asseco Poland KZK GOP nałożył na Asseco karę za opóźnienie przy ŚKUP, spółka się odwołała 

 Zarząd KZK GOP nałożył na Asseco Poland, jako lidera konsorcjum, 4,17 mln PLN kary za opóźnienie przy 
wdrożeniu Śląskiej Karty Usług Publicznych - wynika z uchwały zarządu. Asseco Poland złożyło odwołanie od 
decyzji w tej sprawie. 

 

Synthos Spółka chce pozyskać finansowanie na rynkach międzynarodowych w drodze emisji obligacji 

 Synthos zamierza pozyskać finansowanie na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji typu senior 
notes. Ewentualna emisja obligacji uzależniona będzie od panujących warunków rynkowych oraz może nastą-
pić w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. (M. Kalwasińska) 
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Famur Sprzedaż na rynki pozaeuropejskie strategicznym kierunkiem rozwoju Famuru 

 Sprzedaż na rynki pozaeuropejskie jest strategicznym kierunkiem rozwoju Famuru, szczególnie w kontekście 
polityki klimatycznej Unii Europejskiej i trudnej sytuacji na rynku rosyjskim - powiedział w wywiadzie dla PAP 
Rafał Milinkiewicz, zastępca prezesa ds. sprzedaży eksportowej Famuru. W Europie Famur stawia na rozwój 
usług posprzedażowych. Strategicznym kierunkiem rozwoju jest eksport ukierunkowany na rynki wschodzące 
- dodał wiceprezes. Milinkiewicz poinformował, że jednym z kluczowych rynków Famuru na obszarze WNP 
jest Kazachstan. Dodał, że spółka liczy również na pozyskanie kontraktu na rynku mongolskim. W opinii wice-
prezesa kluczowymi rynkami eksportowymi dla Famuru mogą się stać Turcja oraz Indie. Zdaniem Milinkiewi-
cza, w dłuższej perspektywie czasu ciekawymi rynkami zbytu dla Famuru mogą okazać się kraje Ameryki Połu-
dniowej i Afryki. 

 

Integer InPost ma kolejną umowę na rozwój sieci we Włoszech 

 InPost podpisał porozumienie z Repsol Italy - operatorem stacji paliw działającym w 29 krajach. Współpraca 
obejmuje instalację Paczkomatów InPost na stacjach Repsol we Włoszech. Urządzenia InPost działają już w 
głównych miastach na Półwyspie Apenińskim, a do końca 2015 roku sieć obejmie 1000 automatycznych ter-
minali. 

 Z początkiem 2014 roku InPost zintensyfikował działania związane z rozwojem sieci terminali pocztowych we 
Włoszech, finalizując strategiczne porozumienie z TNT Express Italy. Firma TNT jest odpowiedzialna za obsłu-
gę logistyczną terminali InPost. 

 

Torpol Spółka nie wyklucza przejęcia w Norwegii 

 Prezes Torpolu Tomasz Sweklej poinformował „Parkiet”, że zarząd analizuje możliwości realizacji większej 
liczby kontraktów w Norwegii i nie wyklucza współpracy z lokalnymi partnerami lub przejęcia działającej tam 
firmy.  

 
K2 Internet Spółka liczy na dodatnie wyniki w II połowie roku 

 Prezes spółki K2 Internet Tomasz Tomczyk poinformował, że spółka liczy na dodatnie wyniki finansowe w II 
połowie roku, co będzie głównie efektem sprzedaży Audioteki. Prezes dodał jednak, że grupa nie zrealizuje 
celu wysokości przychodów ze sprzedaży w 2014 r. na poziomie 100 mln PLN.  

 

Mirbud Nowe zlecenie za 86 mln PLN 

 Mirbud wybuduje dla Kaufland Polska Markety obiekt biurowy we Wrocławiu - centralę spółki w Polsce. War-
tość zamówienia to 86,07 mln PLN brutto. 

 
Izostal Oferta Izostalu wybrana przez Gaz-System 

 Izostal poinformował, że jego oferta rur izolowanych dla gazociągu Polkowice-Żary została wybrana przez Gaz
-System. Izostal ma dostarczyć izolowane rury stalowe w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. War-
tość umowy wynosi 20,785 mln PLN netto (25,565 mln PLN brutto).  

 

 

Pozostałe informacje 

Magellan Dokonano rozliczenia kuponu 362 obligacji z trzyletnim terminem zapadalności o łącznej wartości nominalnej 36,2 mln 
PLN wyemitowanych w dniu 20 września i 3 października 2012 r. w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych 
na podstawie umowy zawartej z mBankiem.  

PZU Nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia akcji Link4 na podstawie umowy sprzedaży akcji w spółce Link4 zawartej  
pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, jako sprzedawcą i PZU jako kupującym. PZU nabyło 111.354.305 akcji 
imiennych o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, stanowiących 100% KZ Link4 i upoważniających do 100% głosów na WZ 
Link4.  
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Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Ideon Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki: 1.CMS - ilość akcji i głosów: 
45.044.507, udział w KZ Spółki: 13,11%, udział w głosach ma NWZA: 96,68%. 

Kofola Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na NWZA spółki: 1. KSM Investment - liczba  
akcji i głosów: 13.395.373,  udział w ogólnej liczbie głosów: 51,19%, udział w głosach na NWZA: 90,69%.  

Miraculum Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ spółki: 1. Rubicon Partners – liczba akcji 
i głosów: 1.721.115,  udział w głosach na NWZ: 95,92 %,  udział w ogólnej liczbie głosów: 31,82 %. 

 

bmp media investors 
AG 

Oliver Borrmann, Prezes Zarządu bmp media investors AG, dokonała transakcji sprzedaży za pośrednictwem Xetra łącznie 
50.000 akcji spółki po cenie 0,78 EUR za akcję na łączną wartość 39.000,00 EUR. 

K2 Internet W dniach od 8 do 12 września 2014 r.  osoba zobowiązana - Janusz Żebrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki 
dokonał transakcji kupna 13.500 akcji spółki po średniej cenie 11,98 PLN za akcję.  

Została zawarta znacząca umowa pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta - Fabrity K2 (w którym Spółka posiada 100% 
udziałów) a GPV I Investments Ltd. w przedmiocie zbycia przez Fabrity K2 na rzecz GPV I Investments Ltd. 650.000 akcji w 
spółce AUDIOTEKA. Zbycie Akcji zostało dokonane w wykonaniu umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem domu 
maklerskiego – Erste Securities Polska. Nabywca Akcji - GPV I Investments Ltd. nie jest podmiotem powiązanym z 
Emitentem ani z osobami zarządzającymi Spółką. Zbyte Akcje tj. 650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od 
numeru 0.000.001 do numeru 0.650.000 w spółce AUDIOTEKA o wartości nominalnej 1 PLN każda akcja i łącznej wartości 
nominalnej 650.000,00 PLN stanowią 40% akcji w spółce AUDIOTEKA, reprezentujących 650.000 (40%) głosów na WZ tej 
spółki. Po dokonaniu zbycia Emitentowi ani jednostkom od Spółki zależnym nie przysługują już żadne akcje w spółce 
AUDIOTEKA ani głosy na WZ tej spółki. Akcje zostały zbyte za łączną cenę 10.000.000 PLN netto, a ich wartość w księgach 
rachunkowych Fabrity K2 na dzień dokonania transakcji wynosiła 1.111.500 PLN.  

PPH Kompap W dniach od 8 do 10 września 2014 r. Waldemar Lipka – Prezes Zarządu Spółki, dokonał transakcji zbycia 200 akcji  w 
cenie 6,69 PLN za akcję oraz transakcji nabycia 60 akcji spółki po średniej cenie 6,73 PLN za akcję.  
Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH Kompap funkcję Prezesa Zarządu.  

W dniach od 8 do 10 września 2014 r. Spółka GRAND dokonała transakcji nabycia 1.650 akcji spółki po średniej cenie 6,60 
PLN za akcję. Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH Kompap funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" jest osobą blisko z 
nim związaną.  

 

Emperia Holding W wyniku realizacji upoważnienia na nabywanie przez Emperia Holding i jej spółki zależne akcji własnych, Millennium 
Dom Maklerski (firma inwestycyjna za pośrednictwem której wykonywany jest program skupu akcji Emperia Holding przez 
Elpro Development (dawniej P1) dokonał w okresie od 8 do 12 września 2014 r. transakcji nabycia 12.392 sztuk akcji 
Emperia Holding o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Skupione akcje mają być umorzone przez Emitenta. Średnia cena 
nabytych akcji wyniosła 52,74 PLN za akcję. Nabyte akcje Emitenta stanowią 0,82% KZ Emitenta oraz uprawniają do 
12.392 głosów na WZA Emitenta, co stanowi 0,082% ogólnej liczby głosów. Po odkupieniu ww. akcji od Millennium 
Emitent oraz spółka zależna Elpro Development będą posiadały łącznie 1.853.095 akcji Emitenta stanowiących 12,208% 
KZ Emitenta oraz uprawniają do 1.853.095 głosów na WZA Emitenta, co stanowi 12,208% ogólnej liczby głosów. 

Eko Export Spółka zbyła 25.000 sztuk akcji własnych. Średnia jednostkowa cena zbytych akcji: 27,00PLN. Wartość łączna transakcji 
wyniosła 675.000,00PLN. Wartość nominalna akcji to 0,10 PLN każda, co łącznie daje kwotę 2.500,00 PLN i stanowi 0,23% 
udziału w KZ Emitenta.  25.000 akcji daje 25.000 głosów na WZ Emitenta, co stanowi 0,19% w ogólnej liczbie głosów na 
WZ Emitenta. Po transakcji łącznie Emitent posiada 161.200 sztuk akcji własnych, które stanowią 1,47 % KZ i uprawniają 
do 161.200 głosów na WZ Spółki, co stanowi 1,21 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. 
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Kalendarium 

16 września PKO BP Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)

17 września PZU Dzień ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy za 2013 r. w wysokości 34 PLN dywidendy na akcję

18 września PKO BP Dzień ustalenia prawa do 0,75 PLN dywidendy na akcję

24 września PGNiG NWZ

25 września LPP Dzień wypłaty dywidendy za 2013 r.

26 września CCC Dzień ustalenia prawa do 1,60 PLN dywidendy na akcję

26 września PGE Dzień wypłaty 1,1 PLN dywidendy na akcję

30 września ZA Puławy NWZ

2 października Bogdanka Dzień wypłaty dywidendy (5,8 PLN na akcję)

3 października PKO BP Dzień wypłaty 0,75 PLN dywidendy na akcję

4 października PZU Dzień wypłaty części dywidendy z zysku za 2013 r. w wysokości 17 PLN dywidendy na akcję

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

16 wrzesień 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 - 27,3 18,8 2,8 2,6 2,1

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 20,6 20,6 15,7 3,3 2,6 2,2

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 16,0 16,2 16,8 2,1 2,1 2,1

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 23,1 19,7 17,5 2,3 2,2 2,1

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 17,4 17,5 15,8 2,1 2,0 1,9

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 22,7 20,0 17,5 2,2 2,0 1,9
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 16,8 18,3 16,9 2,1 2,1 2,1

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 13,2 11,6 12,4 6,7 5,8 5,7

JSW Sprzedaj 2014-04-15 40,00 3,7 47,2 - 1,2 1,8 1,2

KGHM Kupuj 2014-08-27 151,00 2,3 5,4 8,6 2,0 3,5 4,7
NWR Trzymaj 2013-11-28 4,20 - - - 2,5 - 5,6

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-02-28 71,40 1,3 1,4 1,9 2,6 2,8 3,2

Enea Kupuj 2014-02-28 16,20 9,7 9,7 9,3 4,0 4,1 3,8

Energa Kupuj 2014-02-28 18,80 20,8 14,7 12,7 7,9 7,1 6,2

PGE Trzymaj 2014-02-28 18,60 12,7 10,4 9,4 5,4 4,7 4,4

Tauron Trzymaj 2014-02-28 4,90 6,2 6,8 8,4 3,7 3,8 4,1
ZE PAK Trzymaj 2014-02-28 25,50 3,5 14,9 44,8 2,4 3,9 4,7

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-03-26 1,98 32,3 19,5 17,3 15,1 10,4 9,4

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 - 51,3 29,0 80,4 9,1 7,4

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 15,2 22,9 25,3 8,4 6,1 8,2

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 4,2 97,5 8,0 9,9 11,9 6,1

MOL* Trzymaj 2014-04-09 13554,00 - - - 32,7 33,0 41,1

PGNiG Trzymaj 2014-05-30 5,03 13,3 15,5 11,6 7,5 6,3 5,5

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 - - - - - - -
Synthos Trzymaj 2014-06-18 4,78 10,6 14,8 14,7 7,3 11,2 10,6

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-02-18 109,64 36,6 19,2 23,9 10,7 9,1 10,3

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 1,1 37,4 48,9 2,8 23,7 9,9

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 35,3 19,0 21,6 20,3 11,1 13,5

LPP Trzymaj 2014-05-22 8520,00 48,2 39,4 34,2 30,3 22,3 19,9
CCC Kupuj 2014-05-22 150,00 41,6 48,4 41,1 28,4 28,5 24,6

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2014-06-27 23,62 15,1 17,2 16,7 19,8 19,6 9,2

Netia Trzymaj 2014-07-31 6,19 - 42,9 56,6 4,7 4,5 4,8

Orange Polska Sprzedaj 2014-07-31 10,40 17,5 50,8 17,2 4,2 5,2 5,0
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 - 15,3 11,8 15,6 15,7 12,4

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 11,9 20,0 20,1 - - -

Echo Kupuj 2014-03-31 7,40 6,9 8,7 10,8 1,9 0,8 0,8

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - - - - 29,1

PHN Trzymaj 2014-01-08 27,60 - 12,0 - - - -

Robyg Trzymaj 2014-01-08 2,30 29,2 22,5 91,3 13,1 12,5 33,1

Budowlany

Budimex Trzymaj 2013-12-20 130,00 15,0 14,3 9,1 12,8 9,4 9,5
Elektrobudowa Kupuj 2013-06-21 160,00 9,2 8,8 9,9 5,0 5,6 6,2

Przemysł

Alumetal Kupuj 2014-08-21 46,50 - - - - - -

Apator Trzymaj 2013-06-21 33,00 19,0 17,7 17,0 9,6 11,3 10,7

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 21,2 16,2 15,5 12,1 12,0 9,1
ZPUE Trzymaj 2013-06-21 385,00 18,5 16,9 14,4 10,4 9,0 8,7

Pozostałe

Cinema City Kupuj 2014-01-14 42,60 68,0 83,0 80,4 30,8 28,9 26,9

GPW Kupuj 2014-05-30 45,70 15,2 14,2 13,8 10,8 10,6 9,4

Mieszko Kupuj 2014-06-27 4,49 10,8 9,9 8,5 7,5 7,5 6,9

Otmuchów Kupuj 2014-05-23 12,26 17,8 29,1 11,4 6,7 9,5 6,1

PKP Cargo Trzymaj 2013-12-02 89,00 14,4 19,0 12,2 4,8 5,6 4,7

PZU Kupuj 2014-03-28 468,00 12,6 12,4 14,9 - - -

* cena docelowa podana jest w HUF

Rekomendacja Cena docelowa
P/E skorygowane

P/E skorygowane EV/ EBITDA

P/BV
Bank

Rekomendacja Cena docelowa

Data rekomendacji

Spółka Data rekomendacji
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Objaśnienie używanej terminologii fachowej 

min (max) 52 tyg. - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni 
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji 
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki 
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji 
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych 
ROA - stopa zwrotu z aktywów 
EBIT - zysk operacyjny 
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja 
EPS - zysk netto na 1 akcję 
DPS - dywidenda na 1 akcję 
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję 
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS 
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji 
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA 
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży 
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży 

Rekomendacje stosowane przez DM 

Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej  10% potencjał wzrostu kursu 
Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%  
Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu 
 

Rekomendacje wydawane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną 
zaktualizowane. DM PKO BP dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie 
o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. 

Stosowane metody wyceny 

DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi 
wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w 
szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki 
dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na 
wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. 

Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji 

Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM PKO BP oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty 
świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. 

Pozostałe klauzule 

Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpo-
wszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje 
uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były 
wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM PKO BP bez uzgodnień ze spółkami 
ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM PKO BP nie udzie la żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM PKO BP może 
świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. 
Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie 
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązują-
cym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), a w przypad-
ku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.  

Biuro Analiz Rynkowych 

Dyrektor         Artur Iwański 
Sektor wydobywczy        (022) 521 79 31  
         artur.iwanski@pkobp.pl  

Przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy     Monika Kalwasińska 
         (022) 521 79 41  
         monika.kalwasinska@pkobp.pl  

Sektor energetyczny, deweloperski     Stanisław Ozga          
         (022) 521 79 13  
         stanislaw.ozga@pkobp.pl  

Sektor finansowy       Jaromir Szortyka          
         (022) 580 39 47  
         jaromir.szortyka@pkobp.pl 

Handel, media, telekomunikacja, informatyka    Włodzimierz Giller 
         (022) 521 79 17  
         wlodzimierz.giller@pkobp.pl 

Przemysł, budownictwo, inne      Piotr Łopaciuk 
         (022) 521 48 12  
         piotr.lopaciuk@pkobp.pl 
 
Analiza techniczna       Przemysław Smoliński 
         (022) 521 79 10  
         przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl  

Analiza techniczna       Paweł Małmyga 
         (022) 521 65 73  
         pawel.malmyga@pkobp.pl 

Biuro Klientów Instytucjonalnych   
 

Wojciech Żelechowski   (0-22) 521 79 19    Piotr Dedecjus (0-22) 521 91 40 
   wojciech.zelechowski@pkobp.pl    piotr.dedecjus@pkobp.pl 
Dariusz Andrzejak  (0-22) 521 91 39    Maciej Kałuża  (0-22) 521 91 50 
   dariusz.andrzejak@pkobp.pl     maciej.kaluza@pkobp.pl  
Krzysztof Kubacki  (0-22) 521 91 33    Igor Szczepaniec (0-22) 521 65 41       
   krzysztof.kubacki@pkobp.pl      igor.szczepaniec@pkobp.pl 
Tomasz Ilczyszyn   (0-22) 521 82 10    Marcin Borciuch (0-22) 521 82 12  
   tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl      marcin.borciuch@pkobp.pl 
Michał Sergejev  (0-22) 521 82 14    Joanna Wilk (0-22) 521 48 93 
   michal.sergejev@pkobp.pl      joanna.wilk@pkobp.pl 
Tomasz Zabrocki  (0-22) 521 82 13    Mark Cowley (0-22) 521 52 46 
   tomasz.zabrocki@pkobp.pl     mark.cowley@pkobp.pl 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

tel. (0-22) 521-80-10, fax (0-22) 521-79-46 

e-mail: infodm@pkobp.pl 
Telefony kontaktowe 

http://www.dm.pkobp.pl/download/regulaminy/regulamin_swiadczenia_uslugi_sporzadzania_analiz_inwestycyjnych.pdf

